
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Neto
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 
CONFRONTANTE PARA RETIFICAÇÃO DE ÁREA c/c GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL 
- Ari Álvares Pires Neto, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel na forma de lei, etc. 
que por parte de YVETE TOSHIKO HATANAKA, viúva, do lar, CI 2.672.131 SP e CPF: 142.224.628-02; 
RICARDO AUGUSTO HATANAKA, CI 6.607.731 SP e CPF: 007.755.868-54; WASHINGTON HATANAKA 
JUNIOR, CI 9.403.523. SP e CPF: 075.438.688-06; MÔNICA HATANAKA, CI 9.403.525 e CPF: 
075.714.818-21 e MARCIO HATANAKA, CI 11.795.562 SP e CPF: 107.427.408-38, me foi requerido nos 
termos da Lei 10.267 c/c art. 213, II, da Lei nº 6.015/1973, e art. 791, caput, do Provimento 260 CGJ - 
Código de Normas de Minas Gerais - e demais legislações em vigor, o registro do Georreferenciamento 
c/c Retificação de Área de imóvel rural constante da matrícula de nº 5.007, do imóvel constituído por: uma 
gleba de terras, dividida, com a área de sessenta e sete hectares, quarenta e um ares e sessenta e seis 
centiares (67,41,66ha) de campos de cerrado, situado na FAZENDA BURITI e SANTO INÁCIO, distrito e 
município de Coromandel/MG, de propriedade dos requerentes supracitados. Na ocasião, o imóvel sofreu 
um decréscimo na atual medida, passando a ser de 65.18,20 ha, havendo a necessidade de alteração 
das medidas. Sendo assim, diante da ausência de anuência expressa no mapa ou memorial descritivo do 
titular confrontante MARIO MASSAO KUBAWARA, anteriormente notificado por correio, não sendo 
encontrado, faz-se necessário a publicação deste edital, se utilizando dos dispositivos legais dos arts. 
213, II, § 3º da nº 6.015/73, e art. 803 do Provimento 260 CGJ - Código de Normas de Minas Gerais. 
Portanto, fica NOTIFICADO MARIO MASSAO KUBAWARA, para que se manifeste, querendo, nos 15 
dias subsequentes à última publicação, conforme determina a lei. Dado e passado nesta cidade de 
Coromandel, aos 07 de Janeiro de 2.021. O Oficial. Ari Álvares Pires Neto, Oficial do Registro de Imóveis 
da Comarca de Coromandel/MG.

Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, vem por meio desta, convocar a todos seus acionistas quites 
com a tesouraria até dezembro/2020, a comparecer no dia 21/01/2021, no horário de 09:00 às 17:00 
horas, com a finalidade de eleger, por escrutínio secreto, a Diretoria e o Conselho Deliberativo para o 
biênio 2021/2022.
Em atendimento a convocação e publicação nos dias 12, 15 e 16 de dezembro de 2020, apresentou-
-se a seguinte chapa e candidatos.
DIRETORIA
Presidente: Hélio Antonio Fabri; Vice-Presidente: Fernando de Moraes; 1º Secretário: Claudio 
Manoel Coelho de Resende; 2º Secretário: Marco Antônio Felice Guerreiro; 1º Tesoureiro: Luiz 
Roberto Souza Vieira; 2º Tesoureiro: Paulo Roberto Sampaio; Diretor Social e Cultural: Fauze Dib; 
Diretor de Patrimônio: Fausto Borges Campos.
CONSELHO DELIBERATIVO
Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga, Cícero Naves de Avila Júnior, Fábio Pergher, Rogério Nery
de Siqueira Silva, Rosalina Cardoso Vilela, Sérgio Henrique Féres Tannús e William Manoel Cecílio.
SUPLENTES
Nereu Franco Ferreira, Ricardo Agel Tannús e Rodrigo Junqueira de Souza.

Uberlândia, 06 de Janeiro de 2021
Dr. Hélio Antônio Fabri

Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A BRITAGEM SÃO LUCAS LTDA. TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SUPERINTEN-
DÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍ-
BA – SUPRAM – ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 4201/2020, A CONCESSÃO DO CERTIFI-
CADO Nº 4201 LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCOMITANTE, PARA AS ATIVIDADES 
PILHAS DE REJEITO / ESTÉRIL; EXTRAÇÃO DE ROCHA PARAPRODUÇÃO DE 
BRITAS; ESTRADA PARA TRANSPORTE DE MINÉRIO / ESTÉRIL EXTERNA AOS 
LIMITES DE EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS; UNIDADE DE TRATAMENTO DE 
MINERAIS - UTM, COM TRATAMENTO A SECO. VÁLIDA POR 10 ANOS.
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O piloto paranaense Júlio 
Campos, que no ano passado 
completou a décima temporada 
na categoria, fará dobradinha 
com Massa na recém-criada 
equipe do Lubrax/Podium. O 
circuito da Stock 2021 tem 
início em 28 de março e pros-
segue até 12 de dezembro, 
totalizando 12 provas.

“Ao contrário do que vinha 
ocorrendo, teremos pratica-
mente todos finais de sema-
na com etapas únicas, uma 
corrida só. Para o público fica 
mais interessante e mais emo-
cionante”, adiantou Campos.

“Quando vem um piloto da 
Fórmula 1, precisamos orien-
tá-lo para ajustar principal-
mente a hora de pisar no freio. 
Mas sei que ele vai trazer 
várias dicas para mim e para 
toda a nossa equipe também 
na questão da aerodinâmica, 
muitas ideias novas. O foco 
é estarmos brigando no final 
do ano pelo título”, projetou o 
experiente piloto. 

Massa também não vê a hora 
de estrear na nova categoria. 
“Sempre acompanhei a Stock 

Car. É um desafio gigante. E os 
pilotos adoram desafios. Não 
vejo a hora de dominar o carro, 
nesta experiência nova e ajudar 
a fazer essa equipe crescer”, 
comentou Massa.

A dupla será comandada 
pelo também ex-piloto Rodol-
pho Mattheis, desde 2012 na 
categoria. “O Felipe Massa é 
um grande amigo. Tenho certe-
za de que faremos uma grande 
temporada”, comemorou. 

Ele revelou ainda o que 
espera da nova temporada. 
“A expectativa é a melhor 
possível. Mas sabemos que 
a temporada é desafiadora. 
O carro está mais difícil de 
guiar, com menos pressão 
aerodinâmica, desgaste maior 
de pneus, velocidade de reta 
maior. Trabalho do piloto é 
bem maior. Precisamos es-
tar muito atentos a questões 
a tudo, desde o peso até a 
aerodinâmica do carro. O 
acerto e a confiança do piloto 
com a equipe são vitais para 
o sucesso da parceria”, disse 
o chefe da nova escuderia 
Lubrax/Podium Stock Car.

Quando vem um piloto da 
Fórmula 1, precisamos 
orientá-lo para ajustar 
principalmente a hora de 
pisar no freio. Mas sei que 
ele vai trazer várias dicas 
para mim e para toda a 
nossa equipe também na 
questão da aerodinâmica, 
muitas ideias novas. O foco 
é estarmos brigando no final 
do ano pelo título
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